
 

 

 

  



 

 

 

 

S p r á v a  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

za školský rok 2020/2021 

 

spracovaná podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z.  a vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky  č.435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

Predkladá: Ing. Eva Sleziaková, riaditeľka SOŠTaS   ........................................  

 

      Prerokované v pedagogickej rade školy 
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                                                                                 prerokovala dňa 21.10.2021 a 

                                                                                 odporúča zriaďovateľovi  

              s c h v á l i ť  

 Správu o výsledkoch a podmienkach  

 výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch      

 a podmienkach škôl a školských zariadení   

 za školský rok 2020/2021. 
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 Nitriansky samosprávny kraj 

        s c h v a ľ u j e  

 Správu o výsledkoch a podmienkach  

 výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch      

 a podmienkach škôl a školských zariadení   
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Vypracovali: 

 

Ing. Eva Sleziaková, riaditeľka školy 

Ing. Soňa Michníková, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie 

PaedDr. Ţaneta Juríková, zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie 

Ing. Alena Krtíková, zástupkyňa pre projektovú činnosť a marketing 

Ing. Zuzana Volfová, vedúca úseku technicko – ekonomických činností 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle : 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. z 18.12.2020  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Koncepcie rozvoja školy na roky 2019 – 2024. 

3. Plánu práce školy na školský rok 2020/2021. 

4. Informácie o činnosti Rady školy 

5. Informácie o činnosti predmetových komisií v šk. rok 2020/2021. 

6. Ďalšie podklady: 

- informácia o činnosti výchovného poradcu, 

- informácia o činnosti kariérneho poradcu, 

- informácia o činnosti inkluzívneho tímu 

- informácia o činnosti koordinátora prevencie, 

- informácia o činnosti koordinátora ľudských práv a rodinnej výchovy, 

- informácia o činnosti koordinátora ENV a koncepcie environmentálnej výchovy, 

- informácia o činnosti koordinátora SOČ, 

- informácia o činnosti ţiackej školskej rady, 

- informácia o plnení Stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti, 

- informácia o plnení Stratégie rozvoja finančnej gramotnosti, 

- informácia o finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti 

- informácia o spolupráci s Radou rodičov pri Strednej odbornej škole techniky a 

sluţieb, Pod amfiteátrom 7, Levice  
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti  

Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Pod amfiteátrom 7, Levice 

 

za školský rok 2020/2021 
podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR  435/2020 Z. z. 

 

a) Základné údaje o škole 
             (podľa § 2 ods. 1 písm. a vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

1. Názov školy:     Stredná odborná škola techniky a sluţieb, Pod amfiteátrom 7, Levice 

2. Adresa školy:    Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice 

3. Telefónne číslo: ++036 6312 510, ++0915 533300, ++0915 270001 

4. Internetová adresa: www.sosts-levice.sk     e-mailová adresa: sospodamfiteatrom@gmail.com 

5. Zriaďovateľ:     Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra                 IČO: 37861298 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko Funkcia 

Ing. Eva Sleziaková riaditeľka školy  

Ing. Soňa Michníková zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vzdelávanie 

PaedDr. Ţaneta Juríková zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vzdelávanie 

Ing. Alena Krtíková zástupkyňa riaditeľky školy pre projektovú činnosť a marketing 

Ing. Zuzana Volfová vedúca úseku technicko-ekonomických činností 

Róbert Gombík hospodár školy 

Eva Ternovská vedúca ŠJ 

 

Členovia Rady školy 

p.č. Meno, priezvisko, titul člena rady školy V rade školy zastupuje 

1. Jarmila Bónová, Ing. – predseda pedagogických zamestnancov školy 

2. Jozef Adam, Ing. pedagogických pracovníkov školy 

3. Renáta Kubovičová nepedagogických pracovníkov školy 

http://www.sosts-levice.sk/
mailto:sospodamfiteatrom@gmail.com
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b) Údaje o zriaďovateľovi 
              (podľa § 2 ods. 1 písm. b vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

1. Názov:     Nitriansky samosprávny kraj 

2. Adresa:    Rázusova 2A, 949 01 Nitra             

3. Telefónne číslo: 037 / 653 43 44 

4.Internetová adresa:  www.unsk.sk              e-mailová adresa: info@unsk.sk 

 

c) Informácie o činnosti rady školy a ďalších poradných orgánoch školy 
             (podľa § 2 ods. 1 písm. c vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

1. Rada školy  

Rada školy pri SOŠ techniky a sluţieb, Pod amfiteátrom 7, Levice  bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnená v zmysle vyhlášky č. 230/2009 Z. z.   

           Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Strednej odbornej škole, Pod amfiteátrom 7, 934 01 

Levice, v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zloţení, organizačnom a finančnom zabezpečení sa 

konalo dňa 30.09. 2020.Týmto dňom začalo plynúť funkčné obdobie Rady školy na dobu 4 rokov. 

Problematika: 

- prerokovanie správy o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch 

- prerokovanie ŠkVP (aktualizácia, inovácia, Dodatky) 

- výsledky MS a ZS 

- správy o hospodárení školy 

- prerokovanie plánu výkonov pre nasledujúci školský rok 

- informácie o plnení úloh školy pre aktuálny školský rok 

- informácie o postupoch školy z oblasti marketingu a náboru ţiakov ZŠ 

- informácia o profesijnom rozvoji PZ a OZ pre aktuálny školský rok 

- informácie o zapojení školy do projektov, výziev a vzdelávacích programov 

4. Vieroslava  Beňačková,  Ing. rodičov ţiakov školy 

5. Jozef Máčaj rodičov ţiakov školy 

6. Henrieta Havranová rodičov ţiakov školy 

7. Dalibor Budinský ţiakov školy 

8. Ján Janáč, JUDr. Nitriansky samosprávny kraj 

9. Ján Krtík, RNDr. Nitriansky samosprávny kraj 

10. Peter Sádovský Nitriansky samosprávny kraj 

11. Ing. Pavol Sido, Ing. Republiková únia zamestnávateľov 

http://www.unsk.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog
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-     informácia o výsledkoch prijímacieho konania 2021/2022 

- ţiadosti školy o FP na rekonštrukciu, opravy a financovanie havárií 

- investičné zámery školy postúpené  zriaďovateľovi, 

- informácie k realizácii projektov a napĺňanie ich špecifických cieľov 

- aktivity školy v ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov (webináre, online semináre, 

školenia) 

- interné dokumenty školy a ich implementácia do ţivota školy 

- spolupráca školy s o. z., nadáciami a dobrovoľnícke aktivity ţiakov a pedagógov 

- pomoc pri plnení úloh školy zo strany členov rady školy - poslancov zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, Mestského zastupiteľstva v Leviciach a Rady rodičov 

- činnosť rady školy počas mimoriadneho prerušenia vyučovania z dôvodu šírenia epidémie COVID 

- 19, hlasovanie per rollam – návrh kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021,  

- prerokovanie návrhu kritérií hodnotenia vyučovacích predmetov v čase mimoriadneho prerušenia 

vyučovania (október 2020 – máj 2021) 

 
2. Poradné orgány riaditeľky školy 

 
Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľky školy     poverený/á vedením 

 

- gremiálna porada riaditeľky školy                                                   Ing. Eva Sleziaková 

- pedagogická rada školy                                                                    Ing. Eva Sleziaková 

- predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov    PhDr. Erika Szárazová 

- predmetová komisia cudzích jazykov                   Mgr. Kristína Martišková 

- predmetová komisia odborných ekonomických predmetov    Ing. Jana Bakovková 

- predmetová komisia odborných technických predmetov     Ing. Larisa Holková 

- koordinátorka protidrogovej prevencie       Ing. Anna Fraschová 

- výchovná poradkyňa,          Ing. Soňa Michníková 

- koordinátorka pre ĽP a rodinnej výchovy                                 PaedDr. Valentína Karafová 

- koordinátorka informatizácie                                                           PaedDr. Ţaneta Juríková 

- ţiacka školská rada                                                                          Ing. Pavel Ganecz 

- rada rodičov                                                                                     Ing. Oľga Szillerová 

- prijímacia komisia                                                                            Ing. Soňa Michníková  

                             

2.1      Gremiálna porada riaditeľky školy 

 

Členovia vedenia školy boli pozývaní na gremiálne porady mailom s uvedením programu, s úlohami 

pre kaţdého člena k prerokovaniu, riešeniu  a prijímaniu opatrení na riadených úsekoch. Gremiálna 

porada zasadala prezenčne 11krát pri dodrţaní aktuálnych epidemiologických opatrení. O rokovaní sa 

viedol zápis pre informovanie zamestnancov školy o prerokovaných úlohách rôzneho charakteru, 

organizačných náleţitostiach, rozdelenie a uloţenie pracovných úloh a pod..  

 

2. 2     Pedagogická rada 

PR je kolektívnym orgánom v  systéme mikroriadenia školy, kaţdý jej člen mal moţnosť oboznámiť 

sa prerokúvanými dokumentmi a vyjadrovať sa k nim. Zasadnutia PR viedla riaditeľka školy. 

Rokovania PR sa riadili rokovacím poriadkom, o rokovaní sa viedol zápis s uvedením prerokovaných 

skutočností, s vyjadrením členov k predkladaným skutočnostiam, zápis bol opatrený podpismi 

oprávnených osôb.  
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V školskom roku 2020/2021 PR zasadala podľa schváleného Plánu zasadnutí a rámcového programu 

zasadnutí 10 krát, z toho 3x online v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania a 7 prezenčne             

s dodrţaním protiepidemiologických opatrení. Rámcový program bol aktualizovaný a dopĺňaný 

priebeţne. Členovia pedagogickej rady boli pozývaní na zasadnutia pozvánkou s určeným programom, 

mailovou komunikáciou. Podľa programu rokovania boli pozývaní aj odborní zamestnanci, členky 

inkluzívneho tímu školy. Činnosť pedagogickej rady vychádzala z plánu hlavných úloh školy,             

z hodnotenia (analýzy) návrhov členov PR,  „Sprievodcu šk. rokom 2020/2021“ vydaným MŠVVŠ 

SR, aktuálnych podmienok školy vzdelávacích potrieb ţiakov a úloh a pokynov podľa meniacich sa 

rozhodnutí k aktuálnej epidemiologickej situácii v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania.   

 Pedagogická rada pripravovala kompetentné návrhy pre rozhodovanie riaditeľky, vyjadrovala 

sa k prerokovávaným bodom programu, predkladala návrhy na zvyšovanie efektívnosti VVP hlavne 

v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v škole z dôvodu epidémie koronavírusu. Navrhovala 

pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia k predkladaným pedagogickým a ďalším interným 

dokumentom  školy  v zmysle rokovacieho poriadku.   

Pedagogická rada vykonáva svoje kompetencie v zmysle príslušných právnych predpisov 

formou prerokovania a uznesením osvedčovala prerokovanie predkladaných dokumentov.  

2.2    Informácia o činnosti predmetových komisií (PK všeobecno – vzdelávacích predmetov, PK 

cudzích jazykov, PK ekonomických predmetov, PK technických predmetov) 

Predmetové komisie ako odborný článok riadenia školy pracovali podľa plánu práce ktorý bol 

vypracovaný na začiatku školského roka a bol súčasťou plánu hlavných úloh školy. Všetky plánované 

zasadnutia sa uskutočnili a riadili podľa plánu zasadnutí (5x) pri dodrţaní opatrení ÚVZ SR, 1x 

online. Zapojenie sa do dištančného vzdelávania bolo aktívne a podľa potreby. Všetci členovia PK boli 

v mesiaci september 2020 metodicky a technicky pripravení viesť efektívne dištančné vzdelávanie 

(aktualizačné vzdelávanie pg a odborných zamestnancov) prostredníctvom IS školy EduPage a MS 

Teams. Rovnako počas septembra 2020 boli všetci ţiaci školy metodicky pripravení pg 

zamestnancami školy správne vyuţívať IS školy pre dištančné vzdelávanie. Predkladali poţiadavky na 

technickú výpomoc ţiakom na on - line vyučovanie.  Komunikácia medzi členmi k výmene skúseností  

bola pravidelná  zväčša e- mailovou komunikáciou a prostredníctvom MSTeams.  

 Rokovali o vyhodnotení priebehu a výsledkoch vyučovacieho procesu vedeného dištančne, plnení 

vzdelávania ţiakov podľa vopred stanoveného základného obsahu učiva, frekvencie klasifikácie, 

účasti ţiakov na vzdelávaní ako aj riešení vzniknutých problémov. Úpravy zverejnili ţiakom 

a rodičom. Do ŠkVP formou Dodatku navrhovali pre nastávajúci školský rok zapracovať obsah učiva 

vyučovacích predmetov, ktorý sa presúval do vyššieho ročníka.  

Podieľali sa na úprave a neskôr, v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, na príprave 

administratívneho hodnotenia ukončovania štúdia (maturitná a záverečná skúška – výber vyučovacích 

predmetov). 

V práci so ţiakmi IVP spolupracovali s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom a školským 

inkluzívnym tímom. Organizovali doučovanie na poţiadanie rodiča príp. ţiaka online, po vyučovaní. 

Talentovaných ţiakov pripravovali a zapájali do súťaţí, olympiád, SOČ online,  prezentovali odbory 

a školu na verejnosti – prvýkrát DOD v online priestore.                

Vyuţívali ponuku programov JA SR na rozvoj podnikateľských zručností, aplikácie programu 

finančnej gramotnosti, ako i ďalšie digitálne zdroja a nástroje vo vyučovacom procese online.  
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Na rozvoj čitateľskej gramotnosti ţiakov vyuţívali online portál EnglishGo, WhatsApp, zvukové 

nahrávky, databázu hraných filmov, podčasty, motivačné videá s dôrazom na rozvoj všetkých 

kľúčových kompetencií ţiakov. 

Zapájali sa do projektovej činnosti školy prostredníctvo účasti členov pri spracovaní odborného 

obsahu, realizácii a hodnotení výstupov a ich implementácii do kurikula školy. 

V procese praktického vyučovania úzko spolupracovali s podnikmi pri zabezpečovaní PV v zmysle 

Usmernenia ministra školstva k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania počas 

mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 pri realizácii náboru online. Výhody duálneho 

vzdelávanie propagovali medzi rodičmi, ţiakmi ZŠ a výchovnými poradcami  ZŠ, na web. stránke 

školy a školských sociálnych sieťach. 

2. 3   Informácia o činnosti výchovnej a kariérnej poradkyne                                                                           

Práca výchovnej poradkyne sa orientovala smerom k vedeniu školy, k triednemu učiteľovi a ostatným   

pedagógom, inkluzívnemu tímu, k ţiakom a rodičom ţiakov školy. 

V čase prezenčnej formy vzdelávania viedla alebo sa zúčastnila individuálnych pohovorov so ţiakmi 

a rodičmi ţiakov vyţadujúcimi si osobitnú pozornosť a starostlivosť. V súčinnosti s triednymi 

učiteľmi riešila aktuálne problémy týkajúce sa správania ţiakov, dochádzky ţiakov, prospechu ţiakov. 

S členkami inkluzívneho tímu intenzívnymi konzultáciami nachádzala spôsoby zlepšenia prospechu 

a správania ţiakov s IVVP, ich optimálne fungovanie v ţiackom kolektíve.  

Počas online vyučovacích hodín za prítomnosti členiek inkluzívneho riešila aktuálne problémy 

vyplývajúce z dištančnej  formy vyučovania, viedla rozhovory so ţiakmi jednotlivých tried počas 

online hodín z dôvodu narastajúcej apatie a nezáujmu o vyučovanie a plnenie si povinností z neho 

vyplývajúcich. Bola v úzkom kontakte s niekoľkými rodičmi ţiakov podľa ich potreby, konzultácie sa 

týkali najmä motivácie ţiakov k učeniu, hľadania spôsobu samostatného učenia sa ţiakov v domácom 

prostredí, spôsobov na odbúravanie digitálneho stresu. 

Bola k dispozícii ako ţiakom, tak aj triednym i ostatným učiteľom a odborným zamestnancom na 

riešenie situácii vyplývajúcich z aktuálnych problémov ţiakov. Vypracúvala podklady k aktuálnym 

témam z webinárov a ďalej ich sprostredkúvala. (Deti a virtuálne riziká, Chráňte deti pred 

zneužívaním na internete, Ako pomôcť žiakom sústrediť sa v dobe displejov , Ako predchádzať online 

záškoláctvu, Ako efektívne komunikovať s deťmi a rodičmi v strese a v konfliktných situáciách, 

Multitasking alebo prečo je občas dobré odložiť mobil). 

Výchovné a prospechové problémy (20) pohovorov, problémy v duálnom systéme vzdelávania – 4 

rodičia, neospravedlnená absencia – 4 ţiaci, ostatné osobné pohovory s rodičmi a ţiakmi (1).                                                                                                 

Ostatné osobné pohovory s rodičmi a ţiakmi – 1 ţiačka so zák. zástupcom. 

Kariérne poradenstvo 

 

Kariérne poradenstvo sa realizovalo v mesiacoch september, október (do 16. 10. 2020) 

prezenčnou formou. Od tohto dátumu prebieha kariérne poradenstvo dištančnou formou.                   

 

Práca sa zameriavala na 

- komunikáciu so ţiakmi končiacich ročníkov (IV.B, IV.C, priamo v triedach – propagačný 

materiál VŠ) 

- komunikáciu so ţiakmi končiacich ročníkov priamo v triede (september 2020) cez edupage 

školy, mailová komunikácia 

- informovanie o DOD on-line, webinárov – „Kam po strednej“, časopis Kam po strednej 
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- spoluprácu s Národným kariérnym centrom, Trnava 

- spoluprácu s VŠ a univerzitami: Ţilinská univerzita, Univerzita PJŠ Košice, Trnavská 

univerzita, STU Trnava, Trenčianska univerzita, Divadelná fakulta VŠMU Bratislava, 

Študentské dni nitrianskych univerzít, Prešovská univerzita, Mendelova univerzita Brno, 

Technická univerzita Ostrava  

- zapájanie sa do aktivít Európsky veľtrh pomaturitného a celoţivotného vzdelávania, 

Slovenský inštitút mládeţe (POUŢI HLAVU), Vitruálne DOD univerzít a fakúlt 

- účasť na webinároch: Kritické myslenie (22.10.2020), Prognózy vývoja trhu, Trexima  

(3.12.2020) 

- kontroly prihlášok na VŠ (on-line), 

- komunikáciu s triednymi učiteľmi končiacich ročníkov (potvrdenia, informácie, dokumenty, 

odpovede na otázky ţiakov), 

- spoluprácu s vedením školy, inkluzívnym tímom školy, výchovnou poradkyňou školy 

(plánované aktivity, informovanie ţiakov a ZZ, sprostredkovanie na link – napr. na dotazníky, 

filmové predstavenia). 

2.4  Informácia o činnosti školského inkluzívneho tímu (oblasť poradenstva)  

školský špeciálny pedagóg 

Špeciálno-pedagogická starostlivosť bola v školskom roku 2020/2021 poskytovaná 54 ţiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 

Počet ţiakov v 1. ročníkoch bol 14 (z toho 2 ţiaci z nadstavbového štúdia) 

Počet ţiakov podľa jednotlivých štvrťrokov: 

1. štvrťrok 54 ţiakov, 

2. štvrťrok 54 ţiakov, 

3. štvrťrok 53 ţiakov,  

4. štvrťrok/ ku koncu školského roka 2020/2021 42. 

Celkový počet integrovaných ţiakov, ktorí úspešne ukončili štúdium v uplynulom školskom roku bolo 

11 (8 ţiakov zo 4. ročníkov a 3 ţiaci z učebného odboru) 

Špeciálno-pedagogický servis bol poskytovaný v rámci konzultačných hodín dvakrát týţdenne.           

V školskom roku 2020/2021 vyuţili individuálne konzultácie študenti ale aj ich zákonní zástupcovia. 

Pedagogickí zamestnanci konzultovali svoje postupy so špeciálnou pedagogičkou priebeţne. V čase 

mimoriadnej situácie, počas dištančného vzdelávania sa riešili problémami týkajúcimi sa dochádzky 

ţiakov, nesystematickej a povrchnej prípravy na vyučovanie. Počas školského roka boli individuálne 

problémy konzultované s odborníkmi z CPPPaP a SCŠPP v Leviciach, ako aj s pedagógmi základných 

škôl. Špeciálna pedagogička bola prítomná na online vyučovacích hodinách, na zasadnutiach 

pedagogickej rady, bola členkou prijímacej komisie pre prijímacie konanie 2021/2022. V spolupráci 

s inkluzívnym tímom boli na začiatku školského roka realizované aktivity v prvých ročníkoch, 

zamerané na adaptáciu študentov v triednom kolektíve. 

Vzájomná spolupráca inkluzívneho tímu (školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, 

sociálneho pedagóga), výchovného poradcu, pedagogických zamestnancov a vedenia školy bola v 

uplynulom školskom roku na vysokej úrovni. Vďaka nej sa nám darilo riešiť rôznorodé problémy 

týkajúce sa nielen edukácie individuálne začlenených ţiakov ale aj ich správania a eliminácie 

sociálno-patologických javov. 
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Začiatkom júna 2021 k nastávajúcemu školskému roku 2021/2022 bol zaslaný kaţdoročný informačný 

list rodičom budúcich (zapísaných) prvákov s počtom 14. Je to o 2 voči šk. roku 2020/2021. Aj 

napriek tomu kaţdoročne zaznamenávame vzrastajúci počet ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

Sociálny pedagóg a školský psychológ (odborní zamestnanci) 

Činnosti  vykonávané pravidelne, príp. podľa potreby: 

- konzultácia s  učiteľmi ohľadom správania ţiakov (počas prezenčného i dištančného 

vzdelávania) 

- konzultácia s externými odborníkmi pri riešení problémov ţiaka  

- komunikácia s vedením školy, učiteľmi a členmi poradenstva na škole 

- pravidelná komunikácia so ţiakmi  

- odborné a podporné poradenstvo rodičom ţiaka, ţiakom 

- účasť na online hodinách 

- účasť na pedagogických radách a pracovných poradách. 

Ďalšie aktivity  

- prezentácie a spätná väzba k prezentáciám od ţiakov (témy: Osobnosť, Závislosť, 

Emociálne inteligencia, Tipy ako v mieri preţiť pandémiu, Charakter a krása, Princíp 

Mindfulness a jeho aplikovanie do praxe, TedTalks motivačné videá na tému 

psychohygieny, tipy na inšpiratívne knihy do lockdownu, zoznam psychologických 

podčastov na webových platformách) 

- príprava na adaptáciu ţiakov – návrat do školy (máj 2021)  

- príprava ţiakov k téme Závislosti v programe Erasmu +, KA2, Slovinsko 

- online hodiny so ţiakmi na tému Globálne vzdelávanie 

- školské projekcie- online podujatie Jeden svet 2020, prvý ročník, online film Lepší profil 

o klamlivom svete na sociálnych sieťach 

 

Účasť na webinároch  

Sociálny pedagóg v škole, Krízová intervencia na školách – konferencia, Reč tela,T rain for trainer, 

Inklúzia vs integrácia – Iuventa, Bratislava, Reč tela, Spoznaj svoju pamäť, Inklúzia vs. Integrácia – 

Iuventa Bratislava, Ako nás vidia druhí ľudia – Smarttalk Livestreamy na tému inklúzie, Depresia – 

choroba 21.storočia, Ako vníma ţiak vyučovací proces z pohľadu psychológa, Teach for Slovakia, 

Technika Mindfulness v praxi, Pravidelné sledovanie podcastov a materiálov od VÚDPaP (Výskumný 

ústav detskej psychologie a patopsychológie), SMART ciele v práci psychológa, Teach for Slovakia, 

Ako podať a prijímať spätnu väzbu, Teach for Slovakia. 

Účasť na inovačnom vzdelávaní VUDPaP – „Koordinácia školských podporných tímov“ a plnenie 

dištančných úloh (máj- august 2021). 

 

2.5 Informácia o činnosti koordinátora primárnej prevencie 

      Hlavným cieľom práce koordinátora primárnej prevencie bolo odhaľovanie neţiaducich, 

patologických javov v prostredí školy a ţiakov. K tomuto cieľu boli smerované všetky plánované 

aktivity, prednášky, komunikácia s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom školským psychológom, 

inkluzívnym tímom. 
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     Uţ od začiatku školského roka pretrvávali sprísnené opatrenia z dôvodu pretrvávajúcej 

pandemickej situácii a tak nebolo moţné do školy pozývať externých spolupracovníkov. Ako škole 

s nulovou toleranciou k šikanovaniu, prípadne iným neţiaducim javom napomáha spolupráca 

koordinátora primárnej prevencie s :  

- RUVZ Levice 

- OR PZ 

- CPPPaP Levice 

- spoluprácu s výchovným poradcom školy 

- spoluprácu s inkluzívnym tímom 

 

2. 6    Informácia o činnosti ďalších poradných orgánov  

 

Koordinátor informatizácie 

- bezpečného správania na internete „Čo všetko o nás vie internet? Ako sa chrániť pred 

hackermi?“ videá, ţiacke referáty a prezentácie k problematike bezpečnosti;  PC 

škodcovia – testovanie ţiakov, Počítačová kriminalita, Kyberšikana, školenie 

a testovanie ţiakov 

- vyuţívanie vhodného edukačného obsahu na elektronických nosičoch a webových 

stránkach vo výchovno-vzdelávacom procese 

- Cisco akadémia – online krúţok ţiakov odboru technik ITT; príprava ţiakov on online 

testovanie 

- koordinácia aktivít v MS IT Academy programe 

- zavedenie Office 365 pre všetkých pedagogických, odborných zamestnancov a ţiakov 

školy 

- vzdelávanie a online medzinárodné e-testovanie ţiakov (NP Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách s vyuţitím elektronického testovania 

- účasť na workshope (sieťový program)  Cisco Networking Academy 

- súťaţe a olympiády online s vyuţitím IT (i-Bobor, SOČ, AJ,) 

- vzdelávanie pg a odborných zamestnancov MS Teams, Siemens S-7, programovanie 

vo výrobe, aSc agenda – elektronizácia pg dokumentácie  

- implementácia metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výučby 

vybraných odborných predmetov 

- tvorba 3D objektov v programe Blender 2.91, základy počítačovej grafiky 

- PC servis: doplneniu  WIFI- routrov, pravidelná starostlivosť o PC, prerozdelenie PC 

a NTB v učebniach INF 

- digitalizácia školy: učebňa INF 1 nové PC (13 ), FP MŠVVŠ SR 

- audit digitálnych technológii  

 

Koordinátor pre ľudské práva a rodinnú výchovu 

 

Pri uplatňovaní Dohovoru o ľudských právach a právach dieťaťa sme sa zamerali na dosiahnutie 

hlavných cieľov a to: cieľavedome rozvíjať a upevňovať pozitívne činitele, ktoré budú znemoţňovať 

vznik a nárast porušovania ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa. 

Porozumieť ľudským právam sa dá najlepšie prostredníctvom vlastného záţitku. Viedli sme ţiakov k 

pochopeniu podstaty takých abstraktných pojmov, ako sú sloboda, tolerancia, čestnosť a pravda. 

Predsudky sú často dôvodom na upieranie ľudských práv. 
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Aktivity koordinátora boli zamerané k pripomenutiu významných medzinárodných dní (Deň ústavy, 

Deň obetí holokaustu, Medzinárodný deň mieru, Svetový deň duševného zdravia, Medzinárodný deň 

na odstránenie chudoby, Deň OSN, Medzinárodný deň bola proti fašizmu a antisemitizmu, Deň bolja 

za slobodu a demokraciu, Svetový deň prevencie týrania a zneuţívania detí, Svetový deň ĽP) na online 

VH OBN a ETV. 

Počas dištančného vzdelávania sa vyuţívala aj ponuka prezentácii z Tímu Zmudri.sk, organizovali sa 

súťaţe online na tému „ Nie sme rovnakí, ale sme si rovní „ (fotografie, kresby, poviedky, básne), 

školské kolo olympiády ĽP online. Premietanie filmov s prípravou pred a besedou po premietaní na 

hodinách ETV - „Nikdy to nevzdávaj“, „Čakanie“ (o rómskej osade, o migrantoch, o bývalom 

koncentráku v Čechách) „Mladý hrdý Nácko“ a   „Môj Dţihád“. 

 
Koordinátor environmentálnej výchovy 

 

          Environmentálna výchova sa prelína celým výchovno - vzdelávacím procesom a je 

súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov ako prierezová téma. Konkrétne aktivity sa 

realizovali cez dobrovoľnícke aktivity prezenčne (september, máj, jún) tak aj online.  Jesenné 

upratovanie areálu školy a priľahlých priestorov, úprava doskočišťa, zdravý ţivotný štýl – ţiacke 

referáty, úprava priestoru pre cvičiace stroje vo vonkajšom areály šk. ihriska, preškolenie ţiakov 

k pouţívaní fitnes priestoru, zapojenie ţiakov do 25. ročníka Zelený svet 2020 na tému „Je to v mojich 

rukách“. 

 

Koordinátor Stredoškolskej odbornej činnosti 

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie spojenej s Covid-19 sa na základe 

rozhodnutia MŠ VVaŠ SR č. 2020/17949:1-A 1810, od 12.októbra prerušila prezenčná výučba 

v škole, čo znamenalo mierne zhoršenie pri osobnej práci s riešiteľmi prác. Konzultanti ako aj metodik 

komunikoval formou elektronickej komunikácie. Školské kolo SOČ bolo realizované prezenčnou 

formou dňa 24.02.2021, o jeho výsledkoch boli informovaní všetci konzultanti a samotní prezentujúci 

ţiaci. Do KK SOČ online 24. Marca 2020 postúpili 3 práce, ktoré ţiaci prezentovali zo školy či 

z domova.  

Práce ţiakov v KK SOŠ „Je čas na zmenu (Liečivé bylinky v našej škole)“, ktorej cieľom bolo 

zvýšenie povedomia mladých ľudí a verejnosti o liečivé byliny prostredníctvom vytvorenia 

komplexnej príručky ako učebnej pomôcky pre školské vyučovanie či mimoškolskú výchovu ţiakov 

na ZŠ a SŠ. „SMART zabezpečovací systém“  vytvorený smart zabezpečovací systém, vyuţiteľný 

v rôznych oblastiach ako napríklad zabezpečenie bytov a domov, budov, bánk či trezorov a mnohých 

iných. „Autom na diaľkové ovládanie“, ovládanie a funkčnosť  prostredníctvom Bluetooth 

a mobilného telefónu.  

Dištančná forma obhajoby bola pre nás všetkých novou skúsenosťou, priniesla nám nový 

pohľad na moţnosti neustáleho hľadania nových a inovatívnych foriem prezentácie prác ţiakov ako aj 

samotných tém, potrebu pravidelných konzultácií učiteľa (konzultanta) a ţiaka, pre jeho úspešné 

zvládnutie, prípravu na obhajobu ako aj samotné plnenie termínov, dôleţitosť dôslednej kontroly prác 

konzultantom a navrhovanie moţných vylepšení prác ţiakov. 

Koordinátor Ţiackej školskej rady 

Ţiacka školská rada pracovala počas celého školského roka s 12 členmi, zloţená so ţiakov všetkých 

aktívnych odborov školy. Na úvod 1. zasadnutia v školskom roku 2020/2021 sa volilo nové zloţenie 
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ţiackej školskej rady, na ktorom bol predloţený návrh na doplnenie nových členov ŢŠR za bývalých 

členov, ktorí ukončili štúdium na škole. Členovia ŢŠR sa uzhodli na rozdelení pozícií za ktoré budú 

zodpovedať.  

ŢŠR zobrala na vedomie školský poriadok v súčasnom platnom znení, do ktorého nezahrnula ţiadnu 

pripomienku a ani iný doplňujúci alebo  pozmeňujúci bod.  

Po predloţení návrhov na vytvorenie plánu práce a aktivít, prerokovala a odsúhlasila Plán práce ŢŠR 

pre školský rok 2020/2021. 

Aj napriek váţnej pandemiologickej situácii v NR kraji  sa  jej členovia fyzicky nemohli stretávať, 

svoje naplánované akcie konzultovali online a boli niekoľkokrát v telefonickom kontakte 

s koordinátorom. Preberali rôzne témy a návrhy, bolo zdôrazňované ako nestratiť kontakt so ţiakmi 

školy a vybrané aktivity zverejňovali prostredníctvom sociálnych sietí, najmä cez FB stránku „naša 

kamenárina“. 

 

Koordinátor na podporu čitateľskej gramotnosti                                        

Hlavnou úlohou ČG je zvyšovať povedomie ţiakov o dôleţitosti čitateľskej gramotnosti v beţnom 

ţivote a začlenenie čitateľskej gramotnosti aj do ostatných vyučovacích predmetov okrem slovenského 

jazyka a literatúry. 

V rámci dištančného vzdelávania sa podpora ČG prostredníctvom učebných textov, prácou 

s učebnicami ukazuje ako veľmi efektívna pracovná metóda, pretoţe u jednotlivých študentov sa 

rozvíja kognitívne myslenie a samotný poznámkový aparát udrţuje pozornosť jednotlivých  ţiakov pri 

vyučovacom procese, rozvíja sa  obrazotvornosť a kritické myslenie.  

Boli vyuţívané:  

- metóda kospektovania – práca s písomnými prameňmi / ŠkVP/, 

- hlasné a tiché čítanie,  práca s textom – čítanky, 

- testy čitateľskej gramotnosti v spolupráci s inými inštitúciami /NUCEM/,  

- testy, pracovné listy a prezentácie vytvorené vyučujúcimi,  

- práca s textom v papierovej i elektronickej podobe, s PDF učebnicami,  

- nástenky, plagáty, príspevky na stránku školy 

- príprava projektu Moja obľúbená kniha 

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa podarilo splniť viacero aktivít  na podporu rozvoja 

čitateľskej gramotnosti: Nákup pracovných zošitov pre 1. – 3. ročníky, E- testovanie ţiakov 1. 

Ročníkov z predmetov SJL, MAT (NUCEM), On-line divadelné predstavenie pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa študentstva, Olympiáda zo SJL – školské kolo. 

Medzipredmetové vzťahy - aktívna práca s textom, učebnicami, referáty 

Koordinátor finančnej gramotnosti  

- vzdelávanie ţiakov v programoch JA Slovensko, ktoré fungujú formou e-learningu 

- podnikateľské vzdelávanie ţiakov v rámci predmetu aplikovaná ekonómia 

- zapojenie ţiakov vo finančnej  

- inovačný workshop, NP Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (online) 
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- rozvoj finančnej gramotnosti a jazykovej zručnosti 1.-3. roč.,projekt ŠIOV ( do prerušenia 

vyučovania 13.10.2020) 

- ţiaci 4.ročníka (technik ITT) vzdelávanie v septembri 2020, projekt  Zvyšovanie finančnej 

gramotnosti mladých, 4 moduly zamerané na: 

            1.    Peniaze a finančné transakcie  

            2.    Plánovanie a manaţovanie financií 

            3.    Riziko a výnos  

            4.    Finančné prostredie a inštitúcie.  

            V októbri 2020 ţiaci absolvovali výstupné testovanie. 

 

- on line školenia manaţmentu š.s., JA Slovensko v spolupráci s firmou AT&T zamerané na 

základy manaţérskych zručností, motiváciu, tímovú prácu, komunikáciu v tíme, leadership, 

time manaţment a riadenie projektov 

- workshop Dni kariéry – Career Days – Modul 2 „Ako získať prácu snov“.  Súčasťou 

workshopu bol simulovaný pracovný pohovor, tipy a triky ako nepohorieť na pracovnom 

pohovore a praktický nácvik interview 

- „ Nič nie je nemoţné“, motivácia ţiakov skutočným príbehom inšpiratívnej kariéry 

 

Počet detí, ţiakov poslucháčov za šk. rok 2020/2021                                                                                           

(podľa § 2 ods. 1 písm. d vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

Počet ţiakov školy k 15.9.2020: 277 

Počet ţiakov školy k 31.8.2021: 267 (199 + 68 absolventov) 

Počet tried: 12 

 

 

TRIEDA 

počet 

ţiakov 

spolu k 

1.9.2020 

počet ţiakov  

 počet ţiakov  

spolu 

k  

31. 08. 2021 

I.A 
mechanik špecialista automobilovej výroby 24 

DSV   17 

 24 
16 

elektromechanik - silnoprúdová technika   7 8 

I.B 
pracovník marketingu 

24 
12 

22 
10 

komerčný pracovník v doprave 12 12 

I.C 
technik informačných a telekomunikačných 

technológií 
20 20 20 20 

I.N prevádzka strojov a zariadení 18 18 15 15 

II.A 

elektromechanik - silnoprúdová technika 

28 

8 

27 

7 

mechanik špecialista automobilovej výroby 
DSV    15     

ŠSV      5  
20 

II.B 
pracovník marketingu 

29 
12 

29 
12 

komerčný pracovník v doprave 17 17 
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II.C 
technik informačných a telekomunikačných 

technológií 
22 22 21 21 

III.A 

elektromechanik - silnoprúdová technika 

19 

8 

19 

8 

mechanik špecialista automobilovej výroby 
DSV       7     

ŠSV      4 
11 

III.B 
komerčný pracovník v doprave 

27 
12 

25 
11 

pracovník marketingu 15 14 

III.C 
technik informačných a telekomunikačných 

technológií 

17 17 
16 16 

IV.B 
komerčný pracovník v doprave 

26 
15 

26 
15 

pracovník marketingu 11 11 

IV.C 

technik informačných a telekomunikačných 

technológií 
23 23 23 23 

 

 

Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov 
(podľa § 2 ods. 1 písm. e vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 
 Počet 

Zamestnanci   56 

Pedagogickí zamestnanci: 32 

z počtu pedagogických zamestnancov:  

- kvalifikovaní 30 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si  pg. vzdelanie 2 

Odborní zamestnanci 2 

Nepedagogickí zamestnanci: 22 

z počtu nepedagogických zamestnancov  

- upratovačky 4 

 

 

 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogického zamestnanca 
(podľa § 2 ods. 1 písm. f vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

Učitelia Aprobácia 

Ing.  Jozef Adam odborné predmety elektrotechnické 

Ing. Jana Bakovková odborné ekonomické predmety 

Ing. Jarmila Bónová odborné ekonomické predmety 

Ing. Jozef Ferenc odborné predmety elektrotechnické a IT 

Ing. Anna Fraschová odborné ekonomické predmety 

Ing. Pavel Ganecz odborné ekonomické predmety 

Mgr. Lenka Hagarová nemecký jazyk, anglický jazyk 

Ing. Larisa Holková odborné strojárske predmety 

Mgr. Zuzana Hrašková španielsky jazyk 

Ing. Marián Hrúz odborné predmety elektrotechnické 

PaedDr. Ţaneta Juríková matematika, informatika 

PaedDr. Valentína Karafová občianska náuka, etická výchova, ruský jazyk 

Mgr. Ing. Viera Karvašová katolícka teológia, anglický jazyk 
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Ing. Juraj Krnáč odborné predmety strojárske 

Ing. Alena Krtíková odborné predmety ekonomické, anglický jazyk 

Mgr. Ivana Libutková telesná a športová výchova, pedagogika 

Mgr. Kristína Martišková  anglický jazyk , psychológia 

Ing. Soňa Michníková odborné predmety ekonomické 

PaedDr. Michaela Olleríny -

Dobrotková 

slovenský jazyk, etická výchova, špeciálna 

pedagogika 

Ing. Eva Sleziaková odborné predmety ekonomické 

PhDr. Erika Szárazová slovenský jazyk, dejepis 

Ing. Zuzana Volfová odborné predmety ekonomické  

Mgr. Lucia Talapková anglický jazyk 

Ing. Viktor Turčok odborné predmety strojárske 

Ing. Miloslav Lacko odborné predmety elektrotechnické 

Mgr. Blanka Weincillerová matematika 

Mgr. Ivana Vincze špeciálna pedagogika 

Majstri odborného výcviku  

Bc.Daniel Tuček elektrotechnika, profesijné predmety 

Ing. Vincent Mozdík odborné strojárske predmety  

Bc. Koloman Kriţan učiteľstvo techniky 

Ing. Mária Bajúzová odborné ekonomické predmety 

Mgr. Daniel Tuček  učiteľstvo hudobného umenia a techniky 

Bc. Tomáš Gaţi Učiteľstvo aplikovaná informatika  

Ing. Jozef Kotrus odborné predmety elektrotechnické 

 

Odbornosť vyučovania celkom: 99,27  %   

 

 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   
(podľa § 2 ods. 1 písm. g vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých  sa škola 

zapojila 

Prezentačné dni: 

Dni otvorených dverí v škole  - on line              

Európsky týţdeň mobility 

„Svetový deň turizmu“ 

 

Aplikovaná ekonómia-  zaloţenie š.s. WAP 

Podnikateľské zručnosti ţiakov – tvorba a 

prezentácia podnikateľských plánov 

a ročníkových prác (on-line) 

 

Odborné exkurzie: 

Vojenský útvar 2207 , Levice - DOD 

 

 

Školské kolá súťaţí:  

i- Bobor  

ANJ na slidoch 

Môj projekt pre región 

Finančná gramotnosť 

JASR Slovensko, programy:  

Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia, 

Zručnosti pre úspech, Etika v podnikaní 

on-line vzdelávanie JA Slovensko: 

certifikáty v programoch  

Etika a Podnikanie 1. ročník 

Zručnosti pre úspech 2. ročník 

Aplikovaná ekonómia 3. ročník   

Online učebnica ekonómie 3. ročník  

Viac ako peniaze 3. ročník  

 

Národný projekt FG v spolupráci s PU NR (4.roč.) 

 

Ďalšie aktivity 

E - testovanie – MAT, ANJ  
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Olympiáda v ANJ  

Olympiáda v SJL 

Olympiáda ľudské práva 

Školské kolo SOČ, účasť na KK, online 

Deň Európy 

KAHOOT master 

Európsky deň jazykov 

 

Iné aktivity školy 

Účelové cvičenia – OŢAZ, KOŢAZ 

E - testovanie (NUCEM) 

Vzdelávací program - Finančná gramotnosť 

 

Open P-Tech – Slovenská stredoškolská e-

športová liga 

Záloţka do knihy spája školy 

Inovujme .sk  

17. november  - on-line film 

 

Dobrovoľnícke aktivity ţiakov: 

„ Biela pastelka“ 

„Hodina deťom“ 

„Svetový deň darcov krvi“ 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaţe, olympiády           
oblastné/okresné/národné kolá) 

Olympiáda v ANJ (okresné kolo, organizátor) 

Olympiáda v SJL (krajské kolo) 

i Bobor 

IT Fitness test 

Svätoplukovo pero oţíva – národné kolo 

Komenský a my – celoslovenská výtvarná súťaţ 

 

Iné aktivity 

Divadlo v škole „Klammova vojna“ 

Girl´s day 

 

Besedy so zástupcami OR PZ SR 

On-line marketing  

Metóda CLILL v odborných predmetoch 

Inovačný workshop – on-line 

webináre – JASR , Zmúdri.sk 

on-line DOD – vysoké školy a univerzity, Kam po 

strednej, 

On- line aktivity Zručností pre úspech 

 

Inkluzívny tím 

„Lepší profil“ – film, on-line, 1.r. 

„Tri generácie – tri pohľady“ 

„Tréningom k úspechu“ – NDS, (Cloetta) 

Adaptačné aktivity so ţiakmi (návrat do školy) 

práca v kolektíve a individuálne  aktivity 

 

 

Informácie o projektoch do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené 
(podľa § 2 ods. 1 písm. h vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

Projekty programu Erasmus plus 

 

Školské partnerstvá (KA102)  

„Dobrá škola pre 21. Storočie“ (Good School for the 21st Century)  

trvanie: 3 roky (2018-2021) partneri: Poland, Hungary, Slovenia, Turkey, Czech Republic, partnerské 

stretnutia: 6, v šk. rok 2020/2021 Czech Republic – online, Slovenia - prezenčne    

Projekt „Dobrá škola pre 21. storočie“ bol schválený na financovanie v šk. rokoch 2018-21, škola je 

hlavným koordinátorom. Témy projektu sú zamerané na riadenie školy, kurikulum, rozvoj ţiakov 

a pedagógov 

V období trvania projektu partnerstvo pracovalo na plánovaných témach pre ţiakov, učiteľov či 

manaţérov škôl, ktoré sa prezentovali na 6 nadnárodných stretnutiach.   

Rozvoj KK žiakov a pedagógov  

Témy:  

1. Vitajte v našom meste a škole.  

2. Sobota plná nápadov: ako trávi mládeţ voľný čas v našom meste.  

3. Buďme zelení!  

4. Ja som dobrovoľník. A ty?  
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5. IKT – náš pomocník alebo nepriateľ?  

6. Závislosti mladých ľudí 

 

Ţiacke prezentácie  

Workshopy pre ţiakov  

Workshopy pre učiteľov a manaţérov škôl  

UKONČENIE: 31.8.2021 

Schválené projekty s realizáciou podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 

KA1 Vzdelávacia mobilita  zamestnancov v OVP, Tallinn 

„Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére“  

týţdňová vzdelávacia mobilita 2 pedagogických zamestnancov a 2 riadiacich pracovníkov v spolupráci 

s 2 odbornými školami v Tallinne (Estónsko) bude zameraný na pozorovanie, hospitácie na vybraných 

vyučovacích hodinách, workshopy, exkurzie na vybraných zmluvných pracoviskách, diskusie s 

manaţmentom a pedagógmi škôl s cieľom podporiť svoj profesionálny a osobný rozvoj, osvojiť si 

inovácie v odbore a „osvedčené postupy“ v edukácii, marketingu a manaţmente škôl s následnou 

implementáciou do obsahu ŠkVP a ďalších koncepčných dokumentov školy.  

Termín realizácie mobility projektu predĺţený.  

 

KA 102 Vzdelávacia mobilita  učiacich sa a zamestnancov v OVP, Cyprus, Limassol 

„Europrax pre budúcnosť“ 

dvojtýţdňová vzdelávacia mobilita ţiakov, 2 turnusy po 14 ţiakov (študijné odbory), bol schválený na 

financovanie v závere šk. roka 2019/20. Projekt počíta s 2-týţdňovou účasťou 24 ţiakov 3. ročníkov z 

3 študijných programov Marketing v turizme (8 ţiakov), Informačné a telekomunikačné technológie (8 

ţiakov), Logistika a špedícia v doprave (8 ţiakov) a 2 sprevádzajúcich pedagógov v kaţdom turnuse 

v nových destináciách Limassol, Cyprus a Antalya, Turecko s kvalitnými sluţbovými odvetviami. 

Termín realizácie mobility projektu predĺţený.  

 

KA 102 Vzdelávacia mobilita  učiacich sa a zamestnancov v OVP, Riga (Lotyšsko) 

„IDEA - Inkluzívni, Digitálni, Ekologickí, Aktívni“ v novom programe Erasmus+ 

dvojtýţdňová vzdelávacia mobilita pre 24 ţiakov a  4 pedagogických zamestnancov v 2 turnusoch, 

projekt schválený v závere šk. roka 2020/2021. 

Účastníci študijných odborov: pracovník marketingu, komerčný pracovník v doprave a technik ITT  

 

Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL)“ 

Spolupráca školy v projekt pre implementáciu dištančného vzdelávania, nové výukové materiály a 

kurzy zamerané na aktuálne a perspektívne témy, ako aj moderné vzdelávacie technológie 

sprostredkujúce virtuálnu prítomnosť študentov v spoločnom priestore - budúcnosť vzdelávania. 

 

Projekt ESF, OP Ľudské zdroje 

„Prepojenie teórie s praxou - cesta k úspechu“ 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 248 316,74 EUR 

Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje: 235 900,90 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu) 

Vlastné spolufinancovanie: 12 415,84 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu) 
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Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(www.employment.gov.sk) 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(www.minedu.gov.sk)     

 

Projekt sa prioritne zameriava na mimoškolskú činnosť ţiakov  a prácu  pedagogických zamestnancov 

v pedagogických kluboch  

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie. 

Cieľ projektu sa napĺňa prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská 

činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity 

„Pedagogické kluby s výstupmi“. 

- Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy 

- Pedagogický klub priemysel 4.0 a práca 4.0 -prierezové témy 

- Pedagogický klub „Podnikavý človek“ – aktívny občan, prierezové témy 

- Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti v beţnom ţivote-prierezové témy 

 

Pg. kluby zasadali spravidla 2x mesačne, za šk. rok 15krát. 

 
Nadácia Orange 

„Digitálne zručnosti v digitálnom veku“  

Projekt na zvýšenie digitálnej gramotnosti pedagógov a ţiakov, kvalitnejšie vyučovanie modulu 

programovania PLC systémov Siemens S7 v OVY , vzájomná zastupiteľnosť pedagógov vo 

vyučovaní modulu programovania PLC systémov , rast kompetencií absolventov školy v oblasti 

automatizácie, rast príleţitostí zamestnať sa v oblasti riadenia automatizovaných výrobných liniek.  

Vyškolených 6 pedagógov technických odborov. 

 

Nadácia pre deti Slovenska a Kooperativa  

„Kamenarina sa hýbe“  

Projekt zameraný na cvičenie s vlastnou váhou na fitness strojoch, bezpečné pohybové aktivity na 

čerstvom vzduchu , inovácia do vyučovania TŠV, radosť z vlastného výkonu pri zlepšovaní fyzickej 

kondície.  

riadené diskusie / besedy o aktívnom ţivotnom štýle od A po Z, fitnesse aj pre dievčatá, 

predchádzaní úrazom a 1. pomoc i úrazovom poistení  

 
Nadácia VW 

„Auto na diaľkové ovládanie“  

Hlavný cieľom projektu bolo naučiť ţiakov plánovať, navrhovať, spájkovať plošné spoje, 

programovať mikrokontroléry, tvoriť 3D objekty za pomoci softvéru Blender.                         

Vedľajšie ciele:  

- Vytvoriť vlastne Arduino s mikrokontrolérom  

- Navrhnúť zapojenie modulov  

- Detekcia prekáţok  

- Ovládanie cez Bluetooth  

- Testovať jednotlivé moduly a programy  

- Vytvoriť 3D model autíčka  

 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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„Krajšia škola“, MŠVVŠ SR ,výzva na vytvorenie príjemného prostredia pre ţiakov vybudovaním 

oddychových zón v triedach a na chodbách, skvalitnením MT vybavenia učební a pod., projekt 

neschválený.  

 

EEA grants „Klimaticky bezpečná škola“, zameraný na mäkké aj tvrdé opatrenia na zvýšenie 

klimatického komfortu v škole, neschválený 

 

Národný projekt MPC „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a ţiakov“, obsadenie jedného 

pracovného miesta na plný úväzok – sociálny pedagóg, ktorý je súčasťou inkluzívneho tímu školy. 

Činnosť sociálneho pedagóga bola realizovaná v zmysle plánu práce na šk. rok 2020/2021 pri 

rešpektovaní aktuálnej formy vzdelávania ţiakov školy (prezenčne, dištančne). 

Dištančná forma vzdelávania ţiakov školy (Rozhodnutie ministra školstva. Vedy, výskumu a športu 

Číslo: 2020/18259:1-A1810 zo dňa 2.11.2020; súhlas RŠ s vykonávaním prác z domu pre o.z. sociálny 

pedagóg od 13.11.2020) si vyţiadala prispôsobenie sa vo vyuţívaní foriem a metód práce v online 

prostredí, podmienkam ţiakov v domácom prostredí tak, ako bola vykonaná analýza technických 

podmienok práce ţiakov školy z I. vlny pandémie. 

Sociálny pedagóg v podmienkach školy vyuţíval najmä tieto metódy práce: 

- dotazníkový prieskum (sociálno – pedagogická diagnostika triedy na odhalenie určitých javov 

– atmosféra v triedach) 

- pozorovanie (osobná účasť na vyučovaní prezenčne/dištančne) 

- verbálne projektívne metódy (hry – Klbko vzťahovej väzby) 

- štúdium dokumentácie (pedagogická dokumentácia, porfólio ţiaka) 

- podrobné hodnotenie konkrétneho prípadu, intervencia 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole alebo v školskom zariadení 

(podľa § 2 ods. 1 písm. i vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekcia zo strany ŠŠI IC Nitra.  

 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno – technických podmienkach 

školy alebo školského zariadenia 

(podľa § 2 ods. 1 písm. i vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

Rozsiahli areál školy je tvorený niekoľkými pavilónmi (objektmi):  

Objekt A (prízemie a 1. poschodie) učebný blok s klasickými učebňami, odbornými učebňami, 

kabinetmi, školskou kniţnicou a zázemím (sklad didaktických pomôcok, dielňa údrţbára, vrátnica pre 

hlavný vchod do objektov školy, nápojové automaty, sociálne zariadenia). Oddychová zóna pre ţiakov 

je vybavená sedacími vakmi, 2 stolíkmi a 8 stoličkami moderného dizajnu, priestor dotvára nástenná 

maľba vyhotovená v zjednodušenom ilustratívnom štýle, ktorý dotvára atmosféru špecifického 

priestoru. 
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Objekt B (prízemie, 1.- 4. poschodie) učebný blok s klasickými učebňami, odbornými učebňami, 

kabinetmi, laboratóriami, učebňami s výpočtovou technikou a zázemím (kancelárie úseku TEČ, 

sklady) 

Objekt C (prízemie) učebný blok – telocvičňa, fitnes kútik s posilňovacími strojmi, sauna, kabinety, 

šatne 

Objekt D (prízemie) školská jedáleň, sklady, kancelária vedúcej ŠJ, zázemie 

V areáli školy sa nachádza športové ihrisko so spevnenou plochou, zatrávnená plocha, zóna 

s cvičiacimi strojmi na posilňovanie vlastnou váhou a oddychová zóna. 

Súčasťou vonkajšieho areálu školy sú aj dielne pre učebný odbor Kamenár t. č. mimo prevádzky. 

Učebný blok dielní pre technické odbory sa nachádza mimo hlavný areál školy, na Ul. Dostojevského 

14 v Leviciach. Areál má okrem priestoru dielní rozsiahle parkovisko. Sociálne miestnosti v areáli 

školských dielní, ktoré boli v havarijnom stave, boli stavebne odstránené. Škola zabezpečila pre 

ţiakov a majstrov OVY ako náhradu za nefunkčné sociálne priestory tzv. „kontajnery“ - dennú 

miestnosť a sociálne zariadenie, ktoré ma v prenájme za úhradu od spoločnosti Koma s.r.o, Štúrova 

140, 949 01 Nitra - Mlynárce.   Budova školských dielní je morálne a fyzicky zastaralá, vykonané 

úpravy interiéru dielní škola zabezpečovala z vlastných a mimorozpočtových zdrojov. Škola opätovne 

postúpila zriaďovateľovi ţiadosť o FP na rekonštrukciu dielní, tak aj na novostavbu sociálnej budovy.  

Podmienky školy na výkon praktického vyučovania 

 

 

kamenár 

13 prístreškov s kapacitou 26  miest pre hrubú kamenársku výrobu 

3 dielne s  kapacitou 15 miest pre kováčske práce, tesanie písma, 

1 dielňa na rezanie kameňa 

1 dielňa na brúsenie kameňa 

1 dielňa na sústruţenie kameňa 

 

Školské dielne pre UO Kamenár sú mimo v prevádzky nakoľko za posledných 8 školských rokov nie 

je záujem zo strany uchádzačov o štúdium v tomto učebnom odbore. 

Škola vyuţívala kamenárske dielne (dielňa na tesanie písma a 4 prístrešky) len počas konania 

Akreditovaného vzdelávacieho programu Kamenár.  

 Vlastné dielne v areáli na  Dostojevského ulici 14, Levice pre technické odbory: 

Zámočnícka dielňa I,II        2 dielne s kapacitou 30 miest pre základy ručného a strojového 

obrábania kovov,  základy mechaniky a elektrotechniky 

Elektromechanik  2 dielne s kapacitou 24 miest pre elektroinštalácie, elektroniku, výroba 

rozvodov, silnoprúd,  

technik ITT                        2 dielne s kapacitou 24 miest pre informačné a telekomunikačné  
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technológie, siete, serverovňa, PC, interaktívna tabuľa, dataprojektor, 

3D tlačiareň 

 

Škola kaţdoročne skvalitňuje materiálno-technické podmienky pre praktické technické vzdelávania 

svojich ţiakov. Modernizuje a dopĺňa vybavenie dielní – pracovné stoly, DT, tlačiareň vrátane 3D 

tlače, interaktívna tabuľa, vybavenie na ručné a strojové obrábanie kovov, prevaţne z vlastných a 

mimorozpočtových zdrojov.   

Na praktickú prípravu ţiakov škola vyuţíva aj zmluvné pracoviská FO a PO a pracoviská praktického 

vyučovania v meste a regióne. 

Na zmluvných pracoviskách odborný výcvik zabezpečovali kvalifikovaní inštruktori v zmysle zákona 

61/2015 z. z. o odbornom  vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov. V čase mimoriadneho 

prerušenia vyučovania  PV na pracoviskách sa uskutočňovalo kombinovane, prezenčne a dištančne. 

Duálne vzdelávanie  

 

Praktické vyučovanie ţiakov mechanik ŠAV v DSV sa  uskutočňovalo na základe Zmluvy o duálnom 

vzdelávaní so spoločnosťou ZF Slovakia a.s. Levice, TGA, s.r.o. Levice; Autoline Levice; 

AUTORÁCZ Levice, Autocentrum Cyda Levice v zmysle usmernení Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s 

aktuálnou situáciou.  

 

Učebne, odborné učebne, dielne a ďalšie priestory školy 

Druh učebne počet 

kmeňové triedy 12 

odborné učebne 17 
Zasadačka, multimediálna učebňa 2 

telocvičňa 1 
školské dielne  6  

spolu 38 

iné miestnosti:  

kancelária riaditeľky školy 1 

sekretariát 1 

registratúra 1 

kancelária projektovej manaţérky 2 

školská jedáleň  1 

oddychové zóny 2 

miestnosť remeselných tradícií 1 

malá zasadačka (t. č. izolačná miestnosť) 1 

školská kniţnica 1 

kabinety 11 
miestnosti (inkluzívny tím) 2 

kancelárie THP 4 

údrţba 1 

vrátnica 1 

miestnosť pre NŠO 1 

sklad IKT 1 

sklad CO 1 
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študovňa 1 

zborovňa 1 

kancelária ZRŠ 1 

 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré 

výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky 

(podľa § 2 ods. 1 písm. k vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Vyhodnotenie SWOT analýzy v súčinnosti so STEPE analýzou 

Silné stránky 

- kvalifikovanosť pedagógov 

- trendové učebné a študijné odbory 

v súlade s poţiadavkami v regióne 

- aktualizácia obsahu UO v spolupráci so 

zamestnávateľmi 

- medziročný nárast počtu ţiakov 

- zapájanie sa do medzinárodných 

projektov 

- dobrá spolupráca so zamestnávateľmi 

a profesijnými organizáciami 

- duálne vzdelávanie 

- dobrá spolupráca s rodičmi a Radou školy 

- zapájanie učiteľov do aktivít 

Slabé stránky 

- nedostatočné vybavenie dielní 

modernými učebnými pomôckami  
- nedostatočná spätná väzba o umiestnení 

absolventov školy, 

- slabšia úroveň cudzojazyčných zručností 

pedagógov 40+, 

- nedostatočné sebahodnotiace procesy a 

výstupy pre aktualizáciu rozvojových cieľov 

školy  

 

Počet ţiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 

(podľa § 2 ods. 4 písm. a vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Škola evidovala 54 ţiakov začlenených ako individuálne integrovaných. 

 

Údaje o prijímacom konaní    

(podľa § 2 ods. 4 písm. b, c, d vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Odbor Plán Prihlásení Prijatí Zapísaní 

Počet 

k 15. 9. 

2021 

učebné odbory      

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 18 27 18 18 18 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 6 15 6 6 7 

študijné odbory      

3759 K komerčný pracovník 12 11 11 11 12 

3778 K technik informačných a telekomunikačných 

technológií 
20 46 20 20 21 

6405 K pracovník marketingu 11 34 11 11 12 

 

Kritériá prijímacieho konania splnili všetci prihlásení uchádzači. Úroveň vedomostí uchádzačov bola 

na porovnateľnej úrovni s prijímacím konaním v predchádzajúcom školskom roku. 
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Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameranie 

(podľa § 2 ods. 4 písm. e vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Názov ŠVP Názov ŠkVP Kód odboru Názov odboru 

24 strojárstvo a 

ostatná 

kovospracujúca 

výroba II 

Mechanik špecialista 

automobilovej výroby 

 

 

2488 H 

 

mechanik špecialista 

automobilovej výroby 

Stroje a zariadenia 2417 L prevádzka strojov a zariadení 

26 elektrotechnika Elektromechanik -

silnoprúdová technika 2683 H 11 
elektromechanik - 

silnoprúdová technika 

37 doprava, pošty 

a telekomunikácie 

 

Logistika a špedícia 3759 K 
komerčný pracovník  

v doprave 

Informačné a 

telekomunikačné 

technológie 

 

 

3778 K 

technik informačných a 

telekomunikačných 

technológií 

 

64 ekonomika a 

organizácia, obchod 

a sluţby II 

Marketing  

v turizme 

 

 

6405 K 

pracovník marketingu 

 

 

 

Učebné odbory (3-ročné)  

2488 H        mechanik špecialista automobilovej výroby (1. – 3. ročník), duálne vzdelávanie 

2683 H 11   elektromechanik – silnoprúdová technika     (1., 3.  ročník) 

 

Študijné odbory (4-ročné ) 

6405 K      pracovník marketingu (1. – 4. ročník)   

3778 K      technik informačných a telekomunikačných technológií (1. – 4. ročník)   

3759 K      komerčný pracovník v doprave (1. -  4. ročník) 

 

Študijné odbory 2-ročné (nadstavbové štúdium) 

2417 L      prevádzka strojov a zariadení (1. ročník) 

 

Zoznam uplatňovaných ŠkVP (UP a UO) 

 

Kód a názov učebného/študijného odboru Uplatňované UP 

 

2488 H mechanik špecialista automobilovej 

výroby   

 

ŠKVP SOŠ techniky a sluţieb,  

Pod amfiteátrom 7, Levice 

Mechanik špecialista automobilovej výroby, 

Dodatok č.1 duálne vzdelávanie  
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2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová  

                  technika 

ŠKVP SOŠ techniky a sluţieb, 

Pod amfiteátrom 7, Levice 

Elektromechanik  silnoprúdová technika 

 

6405 K pracovník marketingu    

ŠKVP SOŠ techniky a sluţieb,  

Pod amfiteátrom 7, Levice 

Marketing v turizme 

 

3778 K technik informačných a 

telekomunikačných technológií 

ŠKVP SOŠ techniky a sluţieb  

Pod amfiteátrom 7, Levice 

Informačné a telekomunikačné technológie 

3759 K komerčný pracovník v doprave ŠKVP SOŠ techniky a sluţieb,  

Pod amfiteátrom, Levice 

Logistika a špedícia v doprave 

 

2417 L prevádzka strojov a zariadení 

ŠKVP SOŠ techniky a sluţieb,  

Pod amfiteátrom 7, Levice 

Stroje a zariadenia 

 

 

Výsledky hodnotenia ţiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
(podľa § 2 ods. 4 písm. f vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učebné odbory (3-ročné) 
 

Trieda Počet ţiakov Priemer triedy 

I.A 24 2,03 

II.A 27 2,24 

III.A 19 1,86 

Spolu 70 2,04 

   

študijné odbory (4-ročné)  

Trieda Počet ţiakov 
Priemer triedy 

 

I.B 22 1,54 

I.C 20 1,49 

II.B 29 1,81 

II.C 23 1,78 

III.B 25 2,16 

III.C 16 1,8 

IV.B 26 2,23 

IV.C 23 2,34 

Spolu 184 1,89 

   

Trieda Počet ţiakov 
Priemer triedy 

 

I.N (nadstavbové štúdium 2-ročné) 15 1,76 

Spolu 15 1,76 
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Celkom  za školu 269 1,92 

 

Priemery predmetov v školskom roku 2020/2021 

 
trieda I.A I.B I.C I.N II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.B IV.C 

Ø  

predmetov 

P
ri

em
er

n
ý
 p

ro
sp

ec
h

 z
 j

ed
n
o

tl
iv

ý
ch

 p
re

d
m

et
o
v
 p

o
d
ľa

 t
ri

ed
 

SJL 2,13 1,77 2,0 2,57 2,26 2,32 1,83 2,75 2,6 2,25 3,12 2,91 2,38 

ANJ 2,42 1,73 1,47 2,29 1,81 1,64 1,96 1,75 2,12 1,81 2,31 1,95 1,94 

NEJ  1,33    1,78   2,14  2,07  1,83 

SPJ  1,38    1,89   1,46    1,58 

RUJ  1,75    2,0   2,6  2,27  2,15 

OBN  1,68 1,53   1,64 1,65 1,75 1,76 1,56   1,65 

DEJ  2,09 2,0 2,0  2,07 1,87      2,01 

MAT 1,75 2,18 1,74 1,0 1,26 2,57 2,52 1,06 2,8 2,31 2,38 2,55 2,01 

TSV 1,79 1,14 1,21 1,0 1,63 1,33 1,22 1,13 1,17 1,0 1,19 1,14 1,24 

GEO  1,0    1,36   1,73    1,36 

BIO  1,0           1 

FYZ   1,32  2,7  1,17   1,69   1,72 

TCK 1,46    1,05   1,0     1,17 

STN 1,47            1,47 

OVY 1,5 1,55 1,53  1,81 1,36 1,83 1,5 2,52 1,81 2,19 1,95 1,78 

PVY  1,6           1,6 

TEP  1,9           1,9 

KMM  2,1           2,1 

TEA  1,2    1,44       1,32 

SUP   1,26    1,52      1,39 

 EMT   1,84    1,13      1,48 

ZAE 2,76    3,1        2,93 

ZEL 2,71  1,16  2,71  1,78      2,09 

ELE   1,42  1,86  1,65   1,88  2,59 1,88 

TEC 2,0    2,0   3,0     2,33 

ESP     2,86        2,86 

SJP   1,05          1,05 

OKO  1,83    2,25       2,04 

ELM 2,57  1,53  2,71  2,43   2,44   2,34 

MPC         1,93  2,36  2,14 

UCT    2,0  2,07   2,84  3,08  2,5 

AUM 2,82    3,2   2,2     2,74 

TYR 2,41    2,85   1,6     2,29 

MRS        3,67     3,67 

VYU        3,0     3 

REE     2,86   3,17     3,01 

DIZ     2,4   1,7     2,05 

EMV        2,0     2 
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MVA 2,71    3,0   1,7     2,47 

EKO  1,5 1,68  2,81 1,93 1,87 2,0 1,96  2,38  2,02 

MKT  1,58    2,04   2,4  2,45  2,12 

SCR  2,0    1,69   2,07  2,27  2,01 

VTO 1,25 1,14 1,16  1,48 1,13 1,96 1,33 1,29 1,81 1,45 1,36 1,4 

GRS        1,0     1 

SPT       1,83   1,56  2,77 2,05 

APE         2,5    2,5 

PRN      1,83   2,73    2,28 

ETS     2,57   2,33    2,5 2,47 

SHK  1,17    2,0       1,58 

DRP  1,17    2,25   2,55    1,99 

KTA  1,0           1 

DLG         2,91  1,6  2,25 

ZSI      1,67   1,64  1,87  1,73 

TVZ         2,36  1,8  2,08 

DOG         2,18    2,18 

GOR         2,14  2,36  2,25 

IKT       2,04   1,44  3,05 2,18 

KMU 2,21            2,21 

 

 

 

 

  

MKK         1,36  2,36  1,86 

EKC           2,0  2 

ZPU      1,38       1,38 

EPO    2,0         2 

ASV    1,0         1 

TNI    2,71         2,71 

STZ    2,29         2,29 

PSZ    1,0         1 

KAJ    2,14         2,14 

INF    1,14         1,14 

SJS    2,29         2,29 

PRX    1,0         1 

Ø 

triedy 
2,03 1,54 1,49 1,76 2,24 1,81 1,78 1,86 2,16 1,8 2,23 2,28 1,92 

 

Porovnávacia tabuľka prospechu a dochádzky  

 

Školský rok 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Ø prospech 2,26 2,40 2,08 1,85 

Ø dochádzka 73,73 82,0 107,49 75,53 
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave ţiakov na výkon povolania 

(podľa § 2 ods. 4 písm. g vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Výsledky externých meraní a internej časti maturitné skúšky 2018/2019 

 

 IV.B IV.C Spolu 

Počet ţiakov prihlásených na MS 26 23 49 

Počet ţiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 0 0 

Počet ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 0 1 1 

Počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS 26 23 49 

Počet ţiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky 0 0 0 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS 

(reprobovaní) 

0 0 0 

 

Maturitné skúšky sa v šk. roku 2020/2021 konali administratívnou formou na základe rozhodnutia  

MŠVVŠ SR  a opatrení ÚVZ, z dôvodu  opatrení proti šíreniu COVID 19. 

 

Na predmet anglický jazyk , úroveň B2 bol prihlásený 1 ţiak, MS vykonal ústnou formou.  

Externá časť MS a PFIČ MS sa nekonali.  

Maturitné skúšky administratívnou formou konalo 48 ţiakov, úspešne. Ţiaci, ktorí poţiadali o úpravu 

MS bolo 8. 2 ţiaci si o úpravu MS nepoţiadali. 

 

Predmet  

Počet ţiakov 

prihlásených na 

MS 

z toho písalo 

EČMS 

Ø ţiakov  

v SR v % 

Ø % PFIČ 

 

slovenský jazyk a literatúra 49 x x x 

anglický jazyk Úroveň B1 48 x x x 

anglický jazyk Úroveň B2 1 x x x 

 

Administratívne hodnotenie: 

Vyučovacie predmety, zaradené do administratívneho hodnotenia IČ MS 

 

6405 K   pracovník marketingu 

SJL 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

ANJ 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

PČ OZ  - OVY 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

TČ OZ 

MKT, EKO, ÚČT, GCR, SCR 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 
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3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

SJL 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

ANJ 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

PČ OZ  - OVY 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

TČ OZ 

IKT,SPT, ELE, VTO, ELM 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

 

3759 K komerčný pracovník v doprave 

SJL   

ročník 

2. polrok 

2. ročník  

2. polrok 

3. ročník  

1. a 2. polrok 

4. ročník  

1. a 2. polrok 

ANJ 

ročník 

2. polrok 

2. ročník  

2. polrok 

3. ročník  

1. a 2. polrok 

4. ročník  

1. a 2. polrok 

TČ OZ 

DRP, ZSI, DLG, TVZ, PRN, MKT, EKO, ÚČT, DOG 

ročník 

2. polrok 

2. ročník  

2. polrok 

3. ročník  

1. a 2. polrok 

4. ročník  

1. a 2. polrok 

PČ OZ - OVY 

ročník,  

2. polrok 

2. ročník  

2. polrok 

3. ročník  

1. a 2. polrok 

4. ročník  

1. a 2. polrok 

 

Administratívne hodnotenie po predmetoch a odboroch 

Predmet Priemer 

slovenský jazyk a literatúra 3,0 

 

Predmet Priemer 

Anglický jazyk B1 2,44 

 

Ústna forma internej časti maturitných skúšok  

Predmet Priemer 

Anglický jazyk B2 1,0 
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Vyhodnotenie odbornej zloţky maturitných skúšok  

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

 Počet ţiakov Ø známka 

PČ OZMS 23 2,3 

TČ OZMS 23 1,87 

OZ MS x 2,09 

6405 K pracovník marketingu 

 Počet ţiakov Ø známka 

PČ OZMS 11 2,64 

TČ OZMS 11 2,18 

OZ MS x 2,41 

 

3759 K komerčný pracovník v doprave 

 Počet ţiakov Ø známka 

PČ OZMS 15 2,4 

TČ OZMS 15 1,87 

OZ MS x 2,14 

 

Škola /odbor PČ OZMS TČ OZMS 0Z MS 

3778 K technik informačných 

a telekomunikačných technológií 

1,87 2,3 2,09 

6405 K pracovník marketingu 2,18 2,64 2,41 

3759 K komerčný pracovník v doprave 1,87 2,4 2,14 

za školu 1,94 2,41 2,21 

 

 

Záverečné  skúšky 2021  

Trieda: III. A (v riadnom termíne 10 ţiakov) 

2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby DSV (7 ţ.)  

2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby ŠSV (3 ţ.)  

 

Záverečná skúška sa konala administratívne. 

 

Učebný odbor 2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby DSV 

Vyučovacie predmety do administratívneho hodnotenia ZS v šk. roku 2020/21 

 

písomná časť – TYR, AUM, MTE, ZAE, EKO  

praktická časť – OVY 

ústna časť – TYR, AUM, MTE, ZAE, EKO 

(1.roč. - 2.polrok a 2 a 3. roč. -1. a 2.polrok)  
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Hodnotenie ZS 

písomná časť praktická časť ústna časť priem. prospech 

Ø 2,2 Ø 1,2 Ø 2,2 1,87 

 

2 ţiaci  - prospeli s vyznamenaním (2 DSV)  

6 ţiakov - prospelo veľmi dobre (4 DSV, 2 ŠSV)  

2 ţiaci  - prospeli (1 DSV, 1 ŠSV) 

 

Učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

Vyučovacie predmety do administratívneho hodnotenia ZS v šk. roku 2020/21 

 

písomná časť – TEC, VYU, REE, ZEL, ESP, EKO   

praktická časť – OVY 

ústna časť – TEC, VYU, REE, ZEL, ESP, EKO   

(1.roč. - 2.polrok a 2 a 3. roč. -1. a 2.polrok)  

 

Hodnotenie ZS 

písomná časť praktická časť ústna časť priem. prospech 

Ø 2,64 Ø 1,83 Ø 2,64 2,37 

 

1 ţiak  - prospel s vyznamenaním   

1 ţiak  - prospel veľmi dobre   

5 ţiakov - prospelo   

 

Organizácia skúšky na overenie ETS §21 2021 

 

a) študijný odbor 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií  

Termín:  08.06.2021 

- prihlásených 9 ţiakov, zúčastnilo sa 7, úspešne absolvovalo 5 ţiakov    

 

b) učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

Termín:  10.06.2021 

- prihlásených 7 ţiakov, zúčastnilo sa 7, úspešne absolvovalo 5 ţiakov                                                                                                                                                                                                                

Výsledky uplatniteľnosti ţiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania ţiakov na 

ďalšie štúdium 

(podľa § 2 ods. 4 písm. h vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi školy, v jednotlivých učebných a študijných odboroch. 

(Zdroj: webová stránka Úradu práce  sociálnych vecí a rodiny SR, Levice) mesiac máj 2021, spracované 21. 06. 

2021. (Údaje podľa Štatistiky o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie – absolventi škôl (zákon č. 5/2004 

Z.z. par. 8 pís. a)). 

učebné odbory Počet uchádzačov o 

zamestnanie 

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 12 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová 

technika 

0 

6405 k pracovník marketingu 12 
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3778 K technik informačných a telekomunikačných 

technológií  

10 

  

 

Informácie o finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy alebo 

školského zariadenia podľa osobitného predpisu 

(podľa § 2 ods. 5 písm. a vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

                                                                             Údaje v €) 

Celkové zdroje                 999 527,- 

Normatívne  prostriedky   992 179,- 

-mzdy      639 361,- 

-odvody     222 550,- 

-prevádzka     130 268,- 

Nenormatívne prostriedky       7 348,- 

-vzdelávacie poukazy        2 598,- 

 -  mzdy                       474,- 

 - odvody          166,- 

 - nákup materiálu        1 958,- (opatrenia Covid – 19) 

- príspevok na lyţ. kurz                     3 750,- 

- mimoriadne výsledky                     1 000,- 

 - mzdy                  741,- 

 - odvody            259,- 

Mzdové prostriedky       639 361,- 

-tarifné platy        542 871,- 

-osobný príplatok         26 841,- 

-ostatné príplatky         34 559,- 

-odmeny              35 073,- 

-náhrada za prac. pohotovosť              17,-  

Príspevok na prevádzku      130 268,- 

-energie, voda a komunikácie                    72 376,- 

-cestovné náhrady              366,- 

-materiál                      13 885,- 

-údrţba                         7478,- 

-sluţby           32 372,- 

- beţné transfery jednotlivcom                      3 106,- 

-dopravné             370,-  

Príspevok od zriaďovateľa          7 000,- 

- nákup výpočtovej techniky         7 000,- 
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Vlastné príjmy                       6 016,-  

- sluţby                        6 016,- 

 

Ku dňu 31.12.2020 organizácia nevykazovala záväzky po lehote splatnosti.  

Hospodársky výsledok za rok 2020 zisk 1 924,47.- eur.  

 

Spolupráca školy s rodičmi ţiakov  

(podľa § 2 ods. 5 písm. c vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnili dve zasadnutia rodičov; prvé stretnutie - plenárna schôdza 

RZ spojená s triednymi schôdzkami  (prerokoval sa plán práce RZ na šk. rok 2020/2021, plnenie 

rozpočtu za šk. rok 2019/2020 a návrh rozpočtu na šk. rok 2021/2022; doplnili sa členovia do Rady 

rodičov za I. ročníky. Na triednych schôdzkach boli rodičia oboznámení so školským/dielenským 

poriadkom, plánovanými aktivita na nový šk. rok, podmienkami pre dištančné vzdelávanie, odzneli 

informácie o maturitnej skúške a záverečnej skúške v končiacich ročníkoch.   

Ďalšie triedne schôdzky sa konali online, predmetom boli hlavne prospech a dochádzka ţiakov, 

problémy dištančného vzdelávania. Spolupráca s rodičmi je na primeranej úrovni.  

Riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľa, výchovná poradkyňa, špeciálna školská pedagogička a členky 

inkluzívneho tímu majú vyhradené konzultačné hodiny pre konzultácie s rodičmi, zverejnené na web. 

stránke školy a na dostupnom mieste v škole. 

Iné skutočnosti podstatné pre školu 

 (podľa § 2 ods. 5 písm. d vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 Stredná odborná škola techniky a sluţieb, Pod amfiteátrom 7, Levice veľmi úzko spolupracuje:  

- so zriaďovateľom 

- so stavovskými organizáciami príslušnými pre vzdelávané odbory (SOPK, RUZ a AZZZ SR) 

- ŠIOV 

- SOŠ it B.B a ostatnými SŠ v okrese 

- s mestom Levice a jeho priamo riadenými organizáciami  

- s občianskym zdruţením Patrimonium servandi 

- s občianskym zdruţením Tekov – Hont 

- s VIPA SR 

- s občianskym zdruţením Okrášľovací spolok 

- s oblastnou organizáciou CR Tekov 

- s oblastným spolkom SČK v Leviciach 

- so štátnym archívom Nitra, archív Levice 

- so zamestnávateľmi mesta a regiónu  

 

Úspech na vzdelávacom trhu bol podporovaný ako vonkajšou tak i vnútornou komunikáciou. Škola 

vyuţívala pri komunikácii s potenciálnymi i súčasnými zákazníkmi ako i s ostatnou verejnosťou 

kombináciu obidvoch foriem marketingovej komunikácie.  

 


